VOORAF
De laatste Diekpraat van het jaar 2020! Een zeer bijzonder jaar, met Covid-19
als centraal thema. Terugkijken zal iedereen op zijn eigen manier, met eigen
herinneringen. Nog steeds weten we niet hoe het verder zal gaan in 2021. Wel
mogen we rekening gaan houden met een vaccin; dat maakt de vooruitzichten
positiever.
Voorlopig is onze bewegingsruimte nog beperkt en moeten we afwachten of het
kerstfeest een familiefeest kan/mag zijn.
Sinterklaas komt wel op bezoek met zijn Pieten! Hij neemt plaats in het
speellokaal waar de onderbouwgroepen hen om de beurt zullen bezoeken. Het
feest in de midden- en bovenbouwgroepen wordt ook op een andere manier
gevierd: dit jaar geen surprises maar wel een cadeautje mét gedicht in de eigen
groep.
Het PBS-GEDRAGSTEAM denkt mee om de komende maand en de aansluitende
vakantie niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor u als ouder/verzorger,
een overzichtelijke tijd met gezellige momenten te maken.

AGENDA
Datum
1 december

4 december
16 december

Activiteit
Voorlichting Stichting
Halt met als thema:
“Overlast rond de
jaarwisseling”.
Sint en pieten
bezoeken de school
Leerlingen maken
kerstbakjes in de
groep.

Waar
In de groepen
8a en 8b

Tijdstip

In het
speellokaal
In de eigen
groep.

De ochtend

Leerlingen uit de
groepen 1/2 en 2
doen dat op dinsdag
15 december.
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Leerlingen nemen zelf
een klein bakje, groen en
kerstversiersels mee.

18 december

4 januari
2021

Kerstviering op
school

In de eigen
groep

Tussen 11.00 uur en
13.00 uur.
De vakantie begint om
14.15 uur.
8.30 uur

Eerste schooldag na
de kerstvakantie

ORGANISATIE
•

Ook het sinterklaasfeest wordt dit jaar anders gevierd. Sint gaat die dag
gelukkig niet thuiswerken, maar komt naar Neede met zijn Pieten. In het
speellokaal gaan de kinderen van Pino en de groepen 1 tot en met 4 om
de beurt bij hem op bezoek. De andere groepen vieren het in hun eigen
lokaal.
Op deze dag zijn de leerlingen van de groepen 1-2,
2, 3 en 4 om 12.00 uur vrij. De ouder(s)/verzorger(s)
van deze leerlingen wordt gevraagd zelf hun kind te
komen ophalen en de taxichauffeur hierover te
informeren. Alvast dank hiervoor!

•

Dit jaar is de invulling van het kerstfeest op SBO Diekmaat en Da
Vinci Berkelland anders dan u gewend bent. De gezellige kerstviering op
de woensdagavond kan dit jaar niet doorgaan in verband met Corona. De
kerstcommissie heeft een andere invulling bedacht. De kinderen gaan er
een gezellige bijeenkomst van maken met hun
juf(fen) en meester op vrijdag 18 december onder
schooltijd, in de eigen groep. Hoe het er precies uit
gaat zien, blijft nog een verrassing, maar de
kinderen hoeven die dag geen brood en drinken mee
te nemen voor de middagpauze. Wel graag fruit en
drinken voor de kleine pauze.

•

Kunstenares Mirjan Koldeweij geeft de komende tijd in elke groep 2
lessen, waarin de kinderen een prachtig kunstwerk gaan maken
passend bij het thema Sinterklaas en/of Kerstmis. Niet alleen de kinderen,
maar ook de leerkrachten gaan hiervan leren. Het gaat niet alleen om het
resultaat, het product, maar in deze lessen is het proces net zo belangrijk.
Het gaat in het proces om het uitproberen van de techniek en het
nauwkeurig en ook kritisch kijken naar het eigen werk. Dat vraagt veel,
ook nieuwe vaardigheden van leerling en leerkracht.
Met de foto’s (Parro) zult u op de hoogte gehouden worden van deze
ontwikkeling.
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Het thema “boten” staat centraal in groep 5.

UIT DE GROEPEN
•

Woensdag 16 december gaan de kinderen in de groep kerstbakjes
maken. We vragen ouder(s)/verzorger(s) het volgende mee te geven naar
school in een plastic zak met de naam er op: een bakje waar oase in kan
(school zorgt voor oase), een kaars, groene takjes en kleine
kerstversiersels. Omdat de kinderen van de groepen 1 en 2 op woensdag
niet naar school gaan, maken zij de kerstbakjes op dinsdag 15
december.

•

De afgelopen weken zijn 2 nieuwe leerlingen gestart op SBO Diekmaat;
Xavi E. in groep 3 bij juf Noëlle en juf Kristi en Ryan E. in groep 6a-7a bij
juf Mirjam en juf Angelique. Fijn dat ze er zijn!!

•

Dinsdag 1 december komt “Stichting Halt” naar school om een
voorlichting te geven voor de eindgroepen met als thema “Overlast rond
de jaarwisseling”.

•

SBO Diekmaat/Da Vinci Berkelland is op zoek naar ‘knutselhout’ voor de
handvaardigheidslessen. Heeft u triplex, plankjes e.d. of kent u iemand
die en/of een bedrijf dat dat kan leveren, dan vragen we u contact op te
nemen met school. Mocht daar een kleine vergoeding tegenover moeten
staan, dan is dat bespreekbaar.
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VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM
•

December is een gezellige en drukke maand met de sinterklaasviering, de
kerstdagen en de jaarwisseling.
Juist in deze maand is het belangrijk om structuur te blijven aanbieden
aan uw kind(eren). Naar alle waarschijnlijkheid zullen de feestdagen er dit
jaar anders uit gaan zien: een feest in huiselijke kring en met weinig
mensen is iets waar we op kunnen rekenen. Dat neemt niet weg dat de
zorg voor een gezellige sfeer centraal staat.
Om dat te realiseren is een vast ritme wat betreft etenstijd en bedtijd voor
kinderen heel fijn. Dat geldt waarschijnlijk voor de hele vakantie .
Kinderen profiteren van overzicht en rust. Een kalender voor deze
feestmaand kan daarbij erg ondersteunend werken. Door samen met de
kinderen de pakjesavond, de kerstviering op school, oud en nieuw en alle
andere gezellige momenten visueel te maken op de kalender, houden ze
overzicht en hoeven ze niet steeds te
vragen hoe lang het nog duurt. Zeker voor
jongere kinderen die nog weinig tijdsbesef
hebben, werkt dit goed. Zo weten ze
precies hoeveel nachtjes het nog duurt tot
pakjesavond en wanneer ze thuis hun
feestkleding aan mogen voor het
kerstfeest.
Na weken van activiteiten en drukte in de decembermaand is het voor
iedereen goed om even tot rust te komen. Dat zal dit jaar vooral in en om
het huis plaats moeten vinden; uitstapjes zitten er helaas niet in. Er zal
dus regelmatig een beroep op u als ouder/verzorger gedaan worden voor
een spelletje o.i.d. Ook dat kunt u aangeven op de kalender als
spelletjestijd! Zo weten kinderen wanneer ze een beroep op u kunnen
doen. Want vergeet niet dat ook u als ouder/verzorger rustmomenten voor
uzelf moet creëren!
Onder de kop EXTRA INFO suggesties voor enkele spelletjes die leuk
kunnen zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en kinderen.

EXTRA INFO
Samen spelen!
Een greep uit spelletjes die geschikt (en leuk) zijn om te spelen met en voor
jong en oud, allemaal verkrijgbaar in een junior versie, dus ook geschikt voor
jonge kinderen.
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En voor de allerjongsten:

Heel veel plezier!
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